
Les 14:  De sterrenkundigen.
“Kijk daar komen buitenlanders aan!” Moshe kijkt in de richting die de man wijst. Hij ziet ze komen, de kamelen. Op 
de kamelen zitten rijke mannen, dat kan hij wel zien aan hun kleren. Misschien kan hij vandaag nog een extra denarie 
verdienen. 
Moshe zit in de stadspoort. Het lijkt wel een kamertje. Altijd zijn daar mannen en Moshe vind het fijn om naar ze te 
luisteren. Het is bijna avond, zijn werk is klaar en hier hoort hij de nieuwtjes van de stad.
“Welkom in de stad Jeruzalem” roept een van de mannen het buitenlandse gezelschap toe.
Moshe loopt meteen naar voren. “Kan ik u van dienst zijn door u een plaats te wijzen waar u kunt overnachten?”
“Graag” zegt de ene man, “maar eerst willen we graag wat weten. Is er een koningskind geboren in de stad?”
De mannen in de poort kijken elkaar aan. Een koningskind? Bij Herodes een kind geboren? Nee..ee. De mannen 
schudden hun hoofd, daar weten ze niks van af. En Moshe schud ook zijn hoofd. Hij werkt in het paleis en weet 
zeker dat er geen kind geboren is.
“Wij komen uit het oosten, en hebben een poosje geleden een heel bijzondere ster gezien. In de boeken staat dat er 
in dit land, in Israël, een bijzonder Koningskind geboren is. Daarom zijn we meteen op reis gegaan om het 
Koningskind eer te bewijzen.” Moshe ziet de oudere mannen in de poort met hun hoofden schudden. Ze weten hier 
niets vanaf. De buitenlanders vragen beleefd of ze er verder navraag naar willen doen en vragen of Moshe hen naar 
een herberg wil brengen. Moshe weet wel een herberg waar ze zich thuis zullen voelen en brengt hen erheen.
Het nieuws van de buitenlanders, die een Koningskind zoeken, gaat snel door de stad. Een echt nieuwtje. Iedereen 
weet het zeker, bij koning Herodes is geen kindje geboren in het paleis. Gelukkig maar, want koning Herodes wil niet 
dat er iemand anders koning zal worden, al is het zijn eigen kind. Voor het zover kan komen, vermoord hij zijn zonen.
Als Moshe de volgende dag in het paleis aan het werk gaat, merkt hij dat ze het hier ook al weten. De koning is 
zenuwachtig. Hij is bang! Hij wil koning zijn en niemand anders! Aan iedereen vraagt hij of ze iets weten. “Er is toch 
een Messias beloofd? Wie weet waar die geboren zal worden? Jullie hebben toch van die boekrollen waar dat 
ingeschreven staat?” vraagt hij Moshe. “Misschien kunt u het aan de schriftgeleerden vragen?” zegt Moshe.
Diezelfde dag nog worden de schriftgeleerden bij elkaar geroepen. “Waar zal de Messias geboren worden?”
Dat antwoord weten ze meteen: “In Bethlehem, in Judea.” Herodes heeft een plan. Hij geeft Moshe de opdracht om 
de sterrenkundigen in het paleis uit te nodigen. “Vraag maar of ze vanavond hier kunnen komen, als het donker is.”
Niemand hoeft te weten dat die buitenlanders in zijn paleis geweest zijn. 
“Wanneer hebt u die ster voor het eerst gezien?” vraagt Herodes belangstellend aan de vreemdelingen. Ze leggen 
het precies uit en als Herodes genoeg van ze gehoord heeft zegt hij:”Ga naar Bethlehem, en stel een nauwkeurig 
onderzoek in naar het Kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het kind 
eer te bewijzen.”
De volgende dag vertrekken de vreemdelingen uit Jeruzalem. Moshe staart ze na. 
In zijn hand heeft hij 2 denarie. 

“Kijk eens!” De sterrenkundigen staan naar de lucht te turen. “Hij is er weer!”
Ze kloppen elkaar op de schouder. Ze zitten goed, het kan niet anders.
We volgen de ster en dan vinden we het Kind. We moeten er nu bijna zijn.”
“Dit huis moet het zijn.” Ze kloppen aan en vinden daar Maria en het 
kindje. Ze knielen neer voor het kindje en bewijzen het eer. Ze hebben ook 
cadeau’s bij zich. Dure cadeau’s. Ze geven goud, wierook en mirre aan Maria.

“Ik heb zo’n rare droom gehad, vannacht.” De mannen zitten aan het ontbijt. “Ik ook.
Iemand zei me dat we niet langs Herodes mochten gaan.” Verwondert kijken ze elkaar
aan. “Dat heb ik ook gedroomd” Het is duidelijk, we mogen daar niet langs gaan. 
We nemen een andere route.”

Herodes kijkt elke dag uit naar de sterrenkundige, maar ze komen niet. Dan bedenkt hij Zijn eigen plan. Hij heeft 
goed onthouden wanneer de ster voor het eerst te zien was.
Hij zal alle kinderen, die jonger zijn dan 2 jaar laten vermoorden. Dan weet hij zeker dat het Koningskind er ook bij 
is.

God weet alle dingen. Hij zorgt ervoor dat Jozef en Maria met het kindje Jezus voor die tijd vertrekken uit 
Bethlehem.
Zij vluchten naar Egypte en daar blijven ze tot de dood van Herodes.

Dit verhaal 
kun je lezen 
in Mattheüs 2



 

De wijzen, de wijzen,
Die gingen samen reizen,
Vertrouwend op een koningster
Ze wisten niet hoever.

Ze volgden het teken.
De dagen werden weken.
Dan klopt een rijke karavaan
bij de paleispoort aan.

“O koning, wil ons horen:
er is een prins geboren,
in’t oosten is zijn ster gezien,
staat hier zijn wieg misschien?”

Herodes, hij hoorde
verschrikt naar deze woorden.
“Een koningszoon bij mij in huis,
U bent beslist abuis.”

De wijzen, de wijzen,
Die moesten verder reizen,
De ster ging als een lichtend spoor
naar Bethlehem hen voor.

Zij hebben gevonden
het Kind door God gezonden,
dat Koning en dat Knecht wil zijn
van ieder groot en klein.
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Woordpuzzel

de wieg van Jezus
een blinkend geschenk
baby
geurende zalf 
(geschenk)
lichten in de nacht
boodschapper van God
geurend geschenk
windrichting

Oplossing: ………………….

Zoals met alle ingewikkelde dingen 
zijn ook wetenschappers het niet 
eens over de ster van Bethlehem. 
Maar wat de meeste mensen 
denken is dit: de ster was eigenlijk 
geen ster. Het waren twee 
planeten die in verhouding zo dicht 
bij elkaar stonden dat het leek 
alsof ze samensmolten tot een 
grote ster!

Sterrenbeeld
Maar wat zagen de 
sterrenkundigen precies?
Dat is ingewikkeld. Allereerst 
moet je weten dat de planeten 
om de aarde in een bepaald 
sterrenbeeld staan. Dat is niet 
elke periode hetzelfde, want 
planeten bewegen. Dus het 
plaatje dat ze samen vormen, 
verandert. Je moet ook weten 
dat de Jezus niet precies in het 
jaar nul geboren is maar net 
daarvoor. In 3 jaar voor Chr.

Rond Jezus’ geboorte gebeurden 
er bijzondere dingen in de lucht. 
3x in 18 maanden kwamen de 
planeet Jupiter en de ster Regulus 
dicht bij elkaar in de buurt. Jupiter 
is de koningsplaneet, Regulus de 
koningsster. Daar komt bij dat ze 
samen kwamen in het sterrenbeeld 
Leeuw. De leeuw was het 
symbool van de Messias die zou 
komen. Jezus wordt ook wel de 
Leeuw van Juda genoemd.

In Maagd

De planeet Jupiter bleef westwaarts aan de hemel bewegen. Hierdoor 
werden de sterrenkundigen naar Jeruzalem geleid. Op een gegeven 
moment stopte Jupiter westwaarts te bewegen ten opzichte van de 
aarde. De planeet stond, gezien vanuit Jeruzalem, recht boven 
Bethlehem. Dat was op 25 december 2 v.Chr. Jupiter stopte in het 
sterrenbeeld Maagd, precies in de buik, en bleef daar ongeveer zes 
dagen. Juist, een maagd…

Het teken
Alles bij elkaar bracht de 
sterrenkundigen tot de conclusie 
dat de Koning van de Joden 
geboren moest zijn. Maar het 
werd nog gekker!
Op 17 juni 2 voor Chr. Botste 
Jupiter bijna met de planeet 
Venus. ’s Avonds moeten de twee 
planeten zichtbaar zijn geweest 
als een super heldere ster, niet 
van elkaar te onderscheiden. Dit 
was het teken voor de 
sterrenkundigen om op reis te 
gaan




